
Uw specialist

Vijf redenen 
om SAMSON 
te betrekken 
bij het onder-
houd van uw 
regelventielen

Where Innovation is Tradition
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2 ORIGINELE ONDERDELEN

SAMSON biedt u exact hetzelfde onder-
deel aan als het origineel. Dit waarborgt 
de oorspronkelijke kwaliteit. Daar de 
onderdelen bij SAMSON relatief voordelig 
zijn, is directe vervanging met een origineel 
onderdeel vaak goedkoper en technisch 
beter, dan machinale bewerking. Zo weet 
u zeker dat uw regelventiel weer jarenlang 
mee kan!

Wat betekent dit voor u ?
– Langere levensduur
– Lage onderhoudskosten
– Waarborg oorspronkelijke kwaliteit

1 EXPERTISE VAN FABRIKANT

SAMSON REGELTECHNIEK B.V. te 
Zoetermeer is een volle dochter van 
het internationaal opererend concern 
SAMSON AG en beschikt hierdoor over 
alle kennis en expertise van SAMSON 
apparatuur.

Wat betekent dit voor u ?
– Zekerheid van vakkundig herstel
– Kwaliteitswaarborg voor de regeling 
 in uw proces

3 VOORRAAD

De meeste onderdelen 
leveren wij uit onze  voor-
raad in Zoetermeer.  Zo 
houden wij onze lever-
tijden kort en bent u snel 
geholpen.

Desgewenst kunnen wij voor u exclusief 
voorraad aanleggen.

Wat betekent dit voor u ?
– Korte levertijden
– Geen eigen voorraadvorming

5 MAATWERK IN ONDERHOUD

Elk bedrijf heeft haar eigen wensen 
wat betreft onderhoud, daarom biedt 
SAMSON onderhoud op maat aan. U 
geeft zelf aan wat voor soort onderhoud 
voor uw bedrijf het beste is, zoals preventief 
of periodiek onderhoud.

Preventief onderhoud wordt uitgevoerd 
op basis van diagnose door middel 
van specialistische sof tware in de 
klepstandsteller, communicatie met 
TROVIS-VIEW en andere programma’s. 

Bij periodiek onderhoud worden de 
regelventielen volgens een vooraf met 
u vastgesteld tijdschema en procedure 
gecontroleerd.

Wat betekent dit voor u ?
– Storingsvrij werkende installatie
– Lagere onderhoudskosten

4 OPLEIDINGEN & TRAININGEN

Ook bij storing of in bedrijfstelling kunt u een beroep 
doen op de medewerkers van SAMSON. Onze service 
engineers krijgen regelmatig trainingen om hun kennis 
actueel te houden. Daarnaast is het mogelijk om uw 
onderhoudsteam door SAMSON te laten instrueren en 
trainen.

Tevens bieden wij volgens een vastgesteld programma 
technische cursussen, welke verzorgd worden door ons 
moederbedrijf in Duitsland.

Wat betekent dit voor u ?
– Vakkundig onderhoud door onze service engineers
– Scholing van uw personeel, inclusief uitreiking 
 certificaat

Uw specialist



Bent u geïnteresseerd?

Neemt u dan vandaag nog contact met ons op! 

Telefoon: 079 361 05 01
Fax: 079 361 59 30
E-mail: service@samson-regeltechniek.nl
Website: www.samson-regeltechniek.nl

SAMSON REGELTECHNIEK B.V.
Signaalrood 10 · 2718 SH ZOETERMEER
Postbus 290 · 2700 AG ZOETERMEER
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